
Lieve lezers,  

  
Ruikt u het ook, als u ’s ochtends de ramen opengooit of de deur uitstapt? De herfstlucht? Dat 
ietwat vochtige, koude gevoel dat de herfst aankondigt. Teken dat de zomer echt voorbij is. Een 
nieuw seizoen is begonnen.  
  
Zondag begonnen we het nieuwe kerkseizoen met een mooie viering in de buitenlucht. Fijn dat er 
zoveel mensen waren, dat we konden genieten van de verscheidenheid aan muzikaal talent dat 
onze gemeente rijk is en dat er waardevolle gesprekken waren. Dat geeft moed voor en zin in wat 
komen gaat.   
  
Vanaf dit weekend verandert er het e.e.a. wat betreft de coronamaatregelen.   
  
Naar aanleiding van de versoepelingen sluiten we ons aan bij de adviezen van de PKN.  
Zij geven het advies om in de kerkdienst op gepaste afstand een vaste zitplaats te hebben.  
“Geef elkaar de ruimte”.  
Alles nog even op een rijtje:  
Allereerst gelden nog de basisregels; handen wassen, afstand houden, bij klachten blijft thuis en 
goed de ruimte ventileren.  
Vooraf aanmelden voor de dienst hoeft niet meer.  
We vragen geen coronabewijs voor de kerkdienst, maar blijven afstand van elkaar houden.  
Er komen meer zitplaatsen in de kerk met voldoende afstand tot elkaar.  
Kinderen kunnen ook weer mee in de kerk en tijdens de dienst naar hun eigen ruimte.  
We schudden voorlopig nog geen handen en het zingen laten we eerst zoals we het nu gewend 
zijn. Na de dienst wordt de kerk geventileerd.  
  
Van harte welkom komende zondag, waarin ds. Bert Altena voorgaat en Margriet Bussemaker en 
Henk Koekoek de muziek verzorgen.  
  
Wie komt er woensdag 29 september dineren met Johannes? We starten om 18.00 uur met een 
gezamenlijke maaltijd en gaan daarna met elkaar in gesprek. Het enige dat we van je vragen is 
om van te voren het betreffende gedeelte door te lezen en twee vragen te beantwoorden:  
waar zou jij in deze tekst een vraagteken willen zetten (bij wat je niet begrijpt of wat je tegen de 
borst stuit) en waar een uitroepteken (bij wat je belangrijk vindt of wat je aanspreekt).  
In het gezamenlijk gesprek wisselen we dat vervolgens uit.  
Er zijn nog 3 plekken beschikbaar, aanmelden graag via predikant@pkn-vries.nl  

Ik eindig met een herfstgedicht van de dichteres Vasalis.  

October  
Teder en jong, als werd het voorjaar  
Maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,  
Met dunne mist tussen de gele blaren  
zet stil het herfstgetijde in.  
   
Ik voel alleen, dat ik bemin,  
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,  
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eind of begin? Iets zo vertrouwds  
en zo van alle strijd ontheven -  
niet als een einde van het leven,  
maar als de lente van den dood. 
 
  
De kruinen ijl, de stammen bloot  
en dit door stilte en mist omgeven.  
  

Hartelijke groet, 
Esther 
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